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وفد من »األوقاف« تفقد مشروعات خيرية في دارفورمحليات
اخلرطوم ـ كونا: غادر وفد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أمس اخلرطوم بعد زيارة استمرت عدة ايام تفقد 
خاللها مشروعات خيرية كويتية بإقليم دارفور. وقال القائم بأعمال سفارتنا في اخلرطوم باإلنابة خالد احلربي في 
تصريح لـ »كونا« ان الوفد الذي ترأسه الوكيل املساعد للتخطيط والتطوير اإلداري بالوزارة إبراهيم أحمد الصالح 
قام خالل زيارته التي استمرت أربعة أيام بعدد من اللقاءات مع مسؤولني سودانيني من بينهم مستشار الرئيس 
السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ووزير األوقاف ازهري التجاني ورئيس القضاء وهيئات احلج والعمرة.

y.abdul@alanba.com.kw
بقلم: يوسف عبدالرحمن

شكرًا.. للشعب اإلريتري
تشرفت باألمس بتسلم درع سفارة اريتريا في الكويت 

ممهورا بعبارات الشكر والتقدير على ما قدمناه الريتريا 
وشعبها المناضل طيلة ايام االحتالل من جهد مخلص 

وعطاء متميز من المواقف المبدئية لنصرتهم ومساعدتهم 
اعالميا لنيل حريتهم واستقاللهم.

في الذكرى العشرين الستقالل اريتريا اقولها صادقا: رحم 
اهلل القائد المسلم الشهيد البطل حامد ادريس عواتي الذي 
فجر ثورة سبتمبر المجيدة وصحبه االبرار ليعلن للعالم 

كله بداية الثورة االريترية لنيل االستقالل والحرية.
في الذكرى العشرين تحية وفاء وعرفان للمرحوم بإذن 

اهلل القائد المسلم ابراهيم سلطان وكل القادة والثوار الذين 
قضوا نحبهم في سبيل استرداد اريتريا حريتها.

يقول كجراي: 
في كل بقاعك يا وطني

يتردد لحن الحرية
في ساو حيث األرض هناك

قالع نضال خلفية
في بركا وفي وديان القاش

وفي الطرقات الرملية
من أجل العزة يا شعبي

تلد األبطال اريترية
في الذكرى العشرين البد ان يقف الشعب االريتري الشقيق 

طويال امام النصير الحقيقي لهم الذي اثار قضيتهم في 
األمم المتحدة عام 1981، عندما تحدث النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية حينذاك الشيخ 

صباح االحمد الجابر الصباح ليعلن مخاطبا التجمع الدولي 
مطالبا بدعم حق الشعب االريتري في تقرير مصيره.. 
موقف مبدئي بطولي يجب ان ينقله ثوار اريتريا لكل 

اجيالهم بأن صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد هو 
بعد اهلل النصير األول لهم في المحافل الدولية يوم تراجع 
الجميع والذوا بالصمت المطبق ونطق اميرنا كعادته في 

مبدئية تاريخية تدرس في الجامعات.
ومازالت الكويت اليوم تقوم بهذا الدور المؤيد والمناصر 

الريتريا وشعبها البطل.
ان هذه فرصة نشيد فيها بالعالقات الثنائية بين الكويت 

واريتريا للتأكيد على هذه العالقة المتينة ولدفعها الى األمام 
لفتح مجاالت التعاون الثنائي في جميع المجاالت في شكل 

يتناسب مع العالقات التي نأمل ان نرى فيها افاقا جديدة في 
االستثمار والنشاط التجاري التنموي ألن اريتريا بحاجة 

الى مزيد من التعزيز في مرحلة البناء والتعمير خاصة انها 
تملك كل عوامل الجذب الرئيسية وهذه فرصة نشيد بالعمالة 

االريترية المسالمة التي ال نجد لها اي ذكر في الجرائم 
والمشاكل مما يعني الدعوة لمزيد من جلب هذه العمالة 
المثقفة والحضارية التي تشاركنا البناء في الكويت في 

مختلف االصعدة.
في الذكرى العشرين ادعو مخلصا اريتريا لنفض عباءة 
الثورة نحو التنمية عبر المشاركة الفعالة بجميع اطياف 

النسيج االريتري خاصة )اريتريي المهجر( الذين يجب ان 
يشجعوا على الرجوع الى بلدهم ضمن مرحلة جديدة من 

التصالح في التنمية االقتصادية وعدم تكرار تجربة اخطاء 
الماضي من مواجهات في التعددية السياسية بإعطاء كل 
الحوافز المعنوية والروحية والمادية وفتح باب التعددية 

الحزبية وتقديم االنشطة الطائفية والقبلية الضطهاد 
اي طائفة وجعل اريتريا انموذجا للتعايش االسالمي ـ 

المسيحي واستكمال البناء الدستوري إلحداث التغيرات 
المطلوبة باألخذ في االعتبار ان اريتريا عرب تأفرقوا.. 

وافارقة تعربوا بفضل االسالم، واخيرا اريتريا بكل شبابها 
وابطالها مدعوة للمساهمة في دخول العالم الجديد من 

ضرورة افساح المجال للتطور ان يدخل من اوسع االبواب 
ليتعرف الشعب االريتري الصديق على ما يدور في العالم 
وجميل ما رأيناه من تقدم في القنوات الفضائية االريترية 

ونأمل ان يصل التطوير الى كل ما يخص الشبكة العنكبوتية 
واجهزة االتصاالت من تطوير، وان يرتبط الشباب االريتري 

بالعالم الخارجي.
واخيرا: آمل ان يكون هناك موقف واضح من االخوة 

االريتريين من الكيان االسرائيلي ألن اريتريا عودتنا دائما 
على رفضها )المحتل والمحتلين( ولقادتها العظام الذين 

استرد اهلل امانته فيهم تصريحات مبدئية وموثوقة برفض 
الكيان االسرائيلي الدخيل على امة العرب واالسالم.

عشرون عاما الريتريا البطلة المستقلة وهي في قلوبنا 
متربعة بالمحبة والدعاء لشعبها باالزدهار والتقدم، وشكرا 

من القلب لكل من ساهم في هذه االحتفالية وعلى رأسهم 
اخي سعادة السفير عمر جابر واخوانه واحباؤنا من الجالية 

االريترية.. مبروك االستقالل والحرية.

خالل احتفال اجلالية اإلريترية بالذكرى الـ 20 لالستقالل

السفير اإلريتري: نثّمن مساندة الكويت لشعبنا في كفاحه 
من أجل االستقالل ونسعى لتطوير ودعم العالقات معها

المتنوعة واللوحات  الفنية 
والت���ي  االس���تعراضية 
عكس���ت ص����ورة ممي����زة 
لف�لكل����ور ت��اريخ وث�ق�افة 
أري�تريا ون�الت استحسان 

الحضور. 
بدوره أكد اإلعالمي أنطوان 
بارا أنه سافر الى اريتريا منذ 
35 عاما وعاصر كفاحها من 
أجل االس���تقالل وال ينسى 
األي���ام الت���ي أمضاه���ا في 
الميدان، موضحا أن »اس�مرا« 
هي رمز الصم���ود والقوة، 
الش���عب  الى تجانس  الفتا 
االريتري وبال�رغم من ت�نوعه 
الع�رقي إال أن�ه ح�ب الوط�ن 

يجمعه.
ك���ّرم الس���فير االريتري 
الزميل يوس���ف  اإلعالم���ي 
عبدالرحم���ن، أنط���وان بارا 
ود.عاي���د المن���اع، اعت���ذر 
األخير عن الحضور لظرف 
ط���ارئ، وقدم له���م الدروع 

ال�تذكارية.
أسامة دياب  ٭

التي تتخذها لحماية األمن، 
الممتل���كات والحفاظ على 
الس���يادة الوطني���ة، مثمنا 
مواقف الكويت المضيئة مع 
إريتريا ودع�مها الالمحدود 
لها، باإلض�افة إلى استضافتها 
ألبناء الجالية منذ ستينيات 

القرن الماضي.
تفاع���ل أبن���اء الجالي���ة 
بش���كل مميز م���ع الفقرات 

ثّمن السفير اإلريتري لدى 
العربية السعودية  المملكة 
محمد عمر محمود دور الكويت 
حكومة وشعبا وعلى رأسها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، 
لمساندتهم للشعب األريتري 
في كفاحه من أجل االستقالل، 
الكويت كانت  أن  موضح���ا 
التي مدت  الدول  في طليعة 
يدها بالمساعدة ألريتريا من 
خالل دعم الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة بتموي���ل عدد من 
الطرق،  الكهرباء،  المشاريع 
السدود وغيرها من المشاريع 

الحيوية في البالد.
وأكد محمود، خالل احتفال 
الجالية األريترية بالذكرى ال� 
20 لالستقالل بالدهم ومرور 
18 عاما عل���ى بداية التمثيل 
الكويت  الديبلوماس���ي مع 
وال���ذي أقي���م أم���س األول 
بحض���ور لفيف من رجاالت 
السلك الديبلوماسي وعدد من 
الشخصيات العامة، على عمق 
العالقات المميزة بين أريتريا 
والكويت، مشيدا بالمواقف 
المش���رفة للكوي���ت تجاه 
القضية اإلريترية وخصوصا 
حينما خاطب صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
والذي كان وزيرا للخارجية 
العمومية  آن ذاك، الجمعية 
لألم���م المتحدة ع���ام 1981، 
الدولية  المنظم���ة  مطالب���ا 
وجميع الدول األعضاء بدعم 
القضي���ة االريترية وإعطاء 
الش���عب اإلريتري حقه في 
تقرير المصير واالس���تقرار 
باإلضاف���ة الى دعم���ه ماديا 
ومعنويا، مشيرا الى حرص 
وسعى بالده الدائم لتطوير 
ودعم العالقات مع الكويت بما 

يحقق مصالح الشعبين.
م���ن جهته توج���ه نائب 
رئيس الهيئة اإلدارية للجالية 
اإلريتري���ة عثم���ان صالح 
بالتهنئة لجميع اإلريتريين 
داخل الوطن وخارجه بمناسبة 
الذكرى ال� 20 لالستقالل، الفتا 
الى نضال الشعب االريتري 
على مدار 3 عقود السترداد 
حقوقه المش���روعة وإثبات 
هويته وسيادة الوطنية على 
أرضه، موضحا ان ال� 24 من 
مايو عام 1991 كان بمثابة فجر 

جديد على أرض إريتريا.
إلى أن  وأش���ار صال���ح 
الجالية االريترية في الكويت 
كانت سباقة في تلبية نداء 
الوطن للمساهمة في مشروع 
إعادة اإلعمار للبنية التحتية 
المدمرة، مشددا على وقوف 
الجالية االريترية مع حكومتها 
ودعمها لجمي���ع اإلجراءات 

السفير اإلريتري مكرما الزميل يوسف عبدالرحمن

السفير اإلريتري يشارك سفراء السنغال والصومال وإيطاليا وعددا من احلضور قطع كعكة احلفل

السفير السنغالي عبداألحد امباكي يسجل كلمة باملناسبة

جانب من احلفل

لوحات استعراضية

مشاركات يقطعن كعكة احلفل

صالح: اجلالية اإلريترية 
تدعم جميع اإلجراءات 
التي تتخذها احلكومة 

حلماية األمن


